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HE LSINKI

(TIIVISTELMÄ)

laittavat ruokaa ja osallistuvat erilaisiin tilaisuuksiin ja
kampanjoihin. Lisäksi ompeluseura kokoontui säännöllisesti ja teki vanhoista tekstiileistä uusiotuotteita. Hallinnollisesta työstä vastasi yhdistyksen hallitus.
olivat yhteensä kahdella
kirpputorilla 250 175 €. Myyntitulojen lisäksi saimme merkittävän testamenttilahjoituksen. Myymälätiloihin, juok
seviin kuluihin sekä lainojen hoitoon käytettiin 133 099 €.
Kotimaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden tukemiseen käytettiin 68 621 €, eli noin 27 % tuotosta. Ylijäämillä
maksettiin Vallilan kiinteistössä putkistonsaneerauksen
kustannukset ja lyhennettiin lainoja.
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suuri
osa tapahtuu kansainvälisen Emmaus-liikkeen sisällä:
– Yayasan Penghiburin lastenkoti Indonesiassa on Emmaus
Helsingin pitkäaikainen kumppani, ja vuonna 2013 tuimme heitä 6 352 €. Tuki kattaa lastenkodin kahden kuukauden juoksevat menot ja uusien koulupukujen ostamisen.
– Cuna Nazarethin päiväkoti Perussa on toinen Emmaus Helsingin pitkäaikaisista kumppaneista. Päiväkodissa lähes
100 lasta saa turvallisen päivähoidon, joka mahdollistaa
köyhien perheiden vanhempien työssäkäynnin. Vuonna
2013 annoimme päiväkodille 3 500 €.
– Cuna Nazarethin kierrätyskeskusta Perussa tuimme 1 475 €.
Kierrätyskeskus on Emmaus Helsingin, Emmaus Ahvenanmaan, Emmaus Westervikin ja Kehitysmaayhdistys
Pääskyjen yhteinen hanke, ja se saa tukea ulkoasiainministeriöltä. Kierrätyskeskus on kohdannut vuonna 2013
erilaisia ongelmia, muun muassa nuorten osallistuminen työpajoihin on ollut vähäistä.
– Nokoué-järven vesiprojekti Beninissä sai vuonna 2013 tukea
7 000 €. Jo 65 000 järven alueella asuvaa kyläläistä on
päässyt nauttimaan puhtaasta juomavedestä. Kyliin on
porattu kaivoja sekä rakennettu vesitorneja, vedenottopaikkoja ja käymälöitä. Lisäksi projektissa on järjestetty
hygieniakampanjoita ja vahvistettu kyläläisten omaa toimijuutta.
– Cordis on Emmaus Helsingin uusi yhteistyökumppani
Etelä-Afrikassa. Ryhmän pääasiallinen tulonlähde on
tiilien valmistus1. Tuimme heitä 6 000 € vuonna 2013.
Tuki on auttanut tehostamaan toimintaa, palkkaamaan
lisätyövoimaa ja mahdollistanut aterioiden tarjoamisen
henkilökunnalle. »
EMMAUS HELSINGIN SOLIDAARISUUSTYÖSTÄ
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on perustettu vuonna 1966. Sen
tavoite on yhdessä kärsivien ihmisten kanssa vähentää
kärsimystä ja parantaa heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten tilannetta. Toiminnassaan yhdistys noudattaa
kansainvälisen Emmaus-liikkeen yleismaailmallisen manifestin periaatteita.
Emmaus Helsingin näkyvin toiminta tapahtuu Vallilassa
ja Lauttasaaressa sijaitsevilla kirpputoreilla, jotka tarjoavat vapaaehtoisille mielekkään työyhteisön sekä edistävät
kierrätystä ja vastuullista kuluttamista. Kirpputorien tuotto käytetään solidaarisuustyöhön sekä kotimaassa että ulkomailla.

E M MAUS HELS INK I RY

V U O NNA 20 13 noin 80 eri-ikäistä vapaaehtoista osallistui
työhön, heistä 9 oli uusia tulokkaita. Lisäksi annoimme
harjoittelu- tai työkokeilupaikan 4 henkilölle. Vallilassa oli
myös tukityöllistetty ompelija. Yhdistyksellä oli vain yksi
palkattu työntekijä, jonka vastuulla oli Vallilassa sijaitseva
suurempi kirpputori.
Vapaaehtoisten työ koostuu lahjoitusten noutamisesta
vuokratulla pakettiautolla, tavaroiden lajittelusta ja hinnoittelusta sekä myymisestä. Lisäksi vapaaehtoiset pakkaavat avustuslähetyksiä, siivoavat ja järjestelevät tiloja,
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mia, entisiä vankeja, maahanmuuttajanaisia ja romaneita.
Rahallista tukea annettiin yhteensä 11 360 €. Katastrofiapuna annettiin 1 000 € Libanonissa oleville Syyrian pakolaisille ja samoin 1 000 € Filippiinien hirmumyrskyn uhreille.

– Maailma kylässä -festivaalin myyntituotto oli 1 200 €, ja se
annettiin aikaisempien vuosien tapaan Kansainvälisen
Emmauksen solidaarisuusrahastoon. Vuonna 2013 solidaa
risuusrahaston myöntämien tukien painopiste oli ihmiskaupan vastaisessa työssä Liettuassa ja Bosniassa. Vuoden
lopussa annettiin solidaarisuusrahastoon vielä 10 000 €.

on Emmaus Suomen, Emmaus Euroopan ja Kansainvälisen Emmauksen aktiivinen jäsen.
Otimme osaa Emmaus Suomen seminaariin Tammisaaressa, Euroopan Puola-Ukraina-työryhmään ja Emmaus
Euroopan kokoukseen Veronassa, Italiassa. Lisäksi neljä Emmaus Helsingin ompeluseuran edustajaa osallistui
Salon Emmaukseen, joka on vuosittainen Kansainvälisen
Emmauksen jättikirpputori Pariisissa. Vuonna 2013 järjestimme solidaarisuuspäiviä, joiden teemana oli oikeus
veteen, oikeus asuntoon, ihmisoikeudet sekä naisten ja
lasten oikeudet.
Emmaus Helsinki on Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn
jäsen ja vuonna 2013 osallistuimme KEPAn kokouksiin ja
koulutustilaisuuksiin. Emmaus Helsinki on myös Kierrätysliikkeen jäsen.
Tavaroiden lahjoittajat, kirpputorien asiakkaat, vapaaehtoiset työntekijät sekä yhteistyökumppanit ovat Emmauksen solidaarisuustyön olennainen osa. Heidän ansiostaan
toimintamme on voinut jatkua vakaana myös vuonna 2013.
Kiitämme heitä kaikkia kuluneesta vuodesta.

EMMAU S H ELS I N K I

Osallistuimme myös Emmaus Euroopan solidaarisuusohjelmaan:
– Oselyan ja Nasha Khata ryhmiä Ukrainassa tuimme 6 000 €
vuonna 2013. Tukea käytetään Oselyan ryhmän henkilökunnan palkkoihin ja kodittomien auttamiseen. Ryhmät
tekevät myös laajaa sosiaalista työtä.
– Puolan Emmaus-ryhmille on vuoden aikana lastattu yhdessä
Emmaus Westervikin kanssa kolme rekallista lasten ja
aikuisten vaatteita, kodin tekstiilejä, kenkiä, laukkuja ja
taloustavaroita. Osuutemme rahtikuluista oli 3 209 €.
– Missing Persons Family Support Centre Liettuassa sai 4 000
€ nuortenryhmien toimintaa varten. Ryhmät pyrkivät
vahvistamaan nuorten itsetuntoa ja näin estämään heitä joutumasta ihmiskaupan uhreiksi. Ryhmillä on ollut
myönteinen vaikutus nuorten elämään.
– Kehitysvammaisten Katikotia ja vanhusten turvakeskusta Kohilassa, Virossa on tuettu maksamalla korjaus- ja toimintakuluja yhteensä 4 920 €. Lisäksi on viety huonekaluja
Kohilan kirpputorille ja osallistuttu kesäleirille ja sen
kirpputorille.

Toimintakertomus kokonaisuudessaan ja tilinpäätös löytyvät kotisivuiltamme:
www.emmaushelsinki.fi/fi/toimintakertomus.html

Lisäksi annoimme rahallista ja tavaratukea eri organisaatioille Helsingissä, jotka auttavat syrjäytyneitä, asunnotto-
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TUOTTOJEN JAKAANTUMINEN 2013

KULUJEN JAKAANTUMINEN 2013

MYYNTITUOTOT

251 313

79,0 %

ANNETUT AVUSTUKSET

68 621

34,0 %

AVUSTUKSET *

57 495

18,1 %

VUOKRAT

32 700

16,2 %

MUUT TUOTOT

9361

2,9 %

HENKILÖSTÖKULUT

53 053

26,3 %

MUUT KULUT

41 191

20,4 %

6156

3,1 %

*) Saadut avustukset sisältää suuren testamenttilahjoituksen.

LAINAN KOROT JA KULUT

Huom! Suurella ylijäämällä on maksettu putkiremontti ja lyhennetty lainaa.
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